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Enquadramento:
Atualmente torna-se obrigatória a adesão a redes inteligentes de adaptação e combate à variabilidade ambiental em termos
agrícolas, para que a produtividade e sustentabilidade a nível global se mantenha. O COTR tem dado prioridade ao fornecimento
de informação em tempo real que permita apoiar os agricultores na gestão do risco face aos fenómenos meteorológicos
extremos, racionalizar o uso da água e da energia na agricultura de regadio, de modo a adequar a rega às necessidades reais das
culturas. O uso adequado da água permite a conservação de água, solo, energia e por conseguinte do ambiente em geral, ao
aumentar a eficiência e a uniformidade da rega, ao minimizar as perdas de água com a consequente melhoria da qualidade da
água e a redução dos consumos de energia nas estações de bombagem. A implementação das melhores práticas ambientais em
agricultura de regadio assenta na adesão a serviços profissionalizados como a utilização de avisos de rega semanais baseados em
metodologias reconhecidas que podem ser apoiados pela monitorização da água do solo e/ou da planta, o recurso a serviços de
análises agrícolas que promovem a otimização dos processos de cultivo para garantia da segurança alimentar e ambiental, as
auditorias e manutenção dos sistemas de rega. Acrescentando a importância da produção de documentos técnicos de
adaptabilidade prática com paralela formação dos agricultores e técnicos, suportado pelas politicas agrícolas tornam a agricultura
competitiva em termos económicos e ambientais, classificando assim como rede inteligente para otimização dos recursos.
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